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Osallistuja 
 
Katri Larmo 
 
Rahoitus 
 
Bibliothecarii Medicinae Fennia – BMF ry  
 
Matkan aihe 
 
Osallistuminen EAHIL 2010 -konferenssiin – Discovering New Seas of Knowledge, 14th-18th 
June 2010, Estoril & Lisabon, Portugal.  
 

 Suomen edustaja EAHIL Councilissa  
 Public Health Interest Groupin sihteeri 
 Web 2.0 Taskforcen jäsen  

 
Kokemuksia konferenssista  
 
Continuing Education Course 
 
Konferenssi alkoi Continuing Education -kursseilla Lissabonissa, Calouste Gulbenkian 
Foundationin tiloissa. Osallistuin Guus van den Brekelin (Alankomaat) pitämälle Emerging 
technologies and tools –kurssille, ja neljän tunnin aikana Guus esitteli meille monipuolisen 
valikoiman kirjastotyössä hyödynnettäviä web 2.0 –tekniikoita. Kurssin Netvibes-sivu on 
katsottavissa täällä: www.netvibes.com/emergingtechnologiesinlibraries/#The_Course.  
Guus otti esille myös Terkon palveluita: FeedNavigator ja MyTerkko tulivat tutuiksi myös 
eurooppalaisilla kollegoille.  
 
Council 
 
Councilin kokous pidettiin ti 15.6. Estorilissa, Estoril Congress Centerissä. Kokouksen 
vakioteemojen lisäksi keskeisiin anteihin kuului pohdinta, miten EAHILin toimintaa voisi 
kehittää niin, että jäsenet voisivat entistä helpommin osallistua järjestön toimintaan, 
vaikka eivät huonon taloudellisen tilanteen johdosta pystyisikään osallistumaan 
konferensseihin ja workshopeihin — ja toisaalta miten osallistumista konferensseihin ja 
workshopeihin voitaisiin helpottaa. Council jakaantui pienryhmiin keskustelemaan näistä 
teemoista. Osallistuin pienryhmään johon kuuluivat Tuulevi Ovaska (Suomi), Federica 
Napolitani (Italia), Ghislaine Decleve (Belgia), Karen Buset (Norja) ja Oliver Obst (Saksa). 
Ryhmämme pohti asiaa monelta kannalta, mutta päädyimme esittämään kaikkien 
painavimpana ehdotuksenamme, että EAHILille hankitaan sisällönhallintajärjestelmä 
EAHILin nettisivujen tekemiseen. Näin esimerkiksi Special Interest Groupit voisivat helposti 
päivittää omia sivujaan itsenäisesti, eri puolilta Eurooppaa. Myös konferenssin ja 
workshopin järjestäjät voisivat hyödyntää järjestelmää. Kaiken kaikkiaan jäsenet eri 
puolilta maailmaa voisivat antaa panoksensa EAHILin toimintaan virtuaalisesti. 
Sisällönhallintajärjestelmä olisi suuri muutos tämänhetkiseen tilanteeseen, jossa kotisivuja 
päivitetään keskitetysti yhdestä paikasta. Pienryhmämme esitys hyväksyttiin councilissa 
yksimielisesti. Councilille myös esiteltiin Boardin ehdotus Special Interest Groupeja 
koskevien sääntöjen tarkentamisesta EAHILin rules of procedureihin. Council hyväksyi 
ehdotuksen yksimielisesti. 
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Public Health Information Special Interest Group 
www.eahil.net/PHISIG-page.html 
 
EAHIL Public Health Information Special Interest Group kokoontui pe 18.6. Puheenjohtajina 
toimivat Päivi Pekkarinen (Suomi) ja Sue Thomas (Iso-Britannia). Itse toimin kokouksessa 
sihteerinä. Pitkäaikaisen puheenjohtajan ja ryhmän perustajajäsenen Päivi Pekkarisen 
ollessa jäämässä eläkkeelle, ryhmä valitsi kokouksen aluksi yksimielisesti uudeksi toiseksi 
puheenjohtajakseen Tomas Allenin WHO:n kirjastosta Sveitsistä. Kokouksessa sovittiin, että 
Ivana Truccolo (Italia) ottaa ryhmän sisällä vastuulleen potilastietoon liittyvien asioiden 
koordinoinnin. Tony McSean esitteli ryhmälle WHO:n Global Health Library / Hot Topics –
projektin tämän hetkistä tilannetta, ja mahdollista Public Health Information –ryhmän 
yhteistyötä GHL:n kanssa. Tällä hetkellä WHO:lla on vaikeuksia rahoittaa GHL:ää, joten 
alkuperäisistä suunnitelmista ei voida täysin pitää kiinni, ja vastuu projektin käytännön 
toteutuksesta (mm. nettisivut) siirtyisi alkuperäisiä suunnitelmia voimakkaammin EAHIL 
PHIGille ja Medial Library Associationille MLA:lle. MLA on myös kiinnostunut projektista, ja 
sovimmekin, että ennen lopullisen osallistumispäätöksen tekemistä ollaan yhteydessä MLA:n 
edustajiin. Kokouksen lopuksi ryhmäläiset esittivät vielä lämpimät kiitoksensa Päiville 
hänen työstään ryhmän hyväksi. 
 
Web 2.0 Taskforce 
 
Myös Web 2.0 Taskforce kokoontui pe 18.6. Taskforce päätti puheenjohtajan työtä 
jakaakseen valita myös co-chairin ja sihteerin: Guus van den Brekelin (Alankomaat) kanssa 
Taskforcen puheenjohtajan tehtäviä jakamaan ryhtyy Oliver Obst (Saksa) ja sihteeriksi 
saimme Marshall Dozierin (Iso-Britannia). Taskforce päätti Councilin kokouksessa 
keskustellun pohjalta ottaa prioriteetikseen sisällönhallintajärjestelmän saamisen EAHILille 
– asia jota edistetään luonnollisestikin yhteystyössä Boardin kanssa. Todettiin, että asian 
edistymiseen on hyvät mahdollisuudet, sillä kolme Taskforcelaista on myös uudessa 
Boardissa. Sisällönhallintajärjestelmän hankinnassa kulunee jonkin aikaa, joten ennen sen 
saamista tarvitaan paikka, jonne kootaan EAHILiin liittyviä web 2.0 sisältöjä. Guus lupautui 
tekemään tähän tarkoitukseen Netvibes-sivuston. Taskforce suunnitteli jatkossa 
kokoontuvansa Skype-kokouksin konferenssien välillä.  
 
EAHIL General Assembly 
 
General Assemblyssä julkistettiin EAHIL Boardin ja EAHIL Presidentin vaalin tulos. Kuulimme 
suomalaisittain iloisen uutisen: Tuulevi Ovaska on valittu EAHILin Boardiin co-opted 
memberiksi 124 äänellä. Vaali oli erittäin tiukka, sillä täsmälleen saman äänimäärän sai 
myös Marshall Dozier (Iso-Britannia). Lopullinen tulos ratkesi arvalla, ja boardin jäseniksi 
valittiin siis Karen Buset (Norja, 151 ääntä) ja Marshall Dozier sekä co-opted membereiksi 
Tuulevi ja Ivana Truccolo (Italia, 98 ääntä). Co-opted memberit osallistuvat äänestyksiä 
lukuun ottamatta normaalisti boardin työskentelyyn, joten suomalaisilla säilyy siis hyvä 
yhteys boardiin myös Pirjo Rajakiilin (Suomi) jättäessä paikkansa suunnitellun eläkkeelle 
siirtymisen myötä. EAHILin uudeksi presidentiksi valittiin Peter Morgan (Iso-Britannia). 
General Assemblyn lopuksi EAHILin presidentti Suzanne Bakker (Alankomaat) kiitti Boardin 
jättäviä Pirjoa ja Arne Jakobssonia (Norja) heidän työstään EAHILin hyväksi. 
 
Plenary ja parallel sessiot 
 
Konferenssin luennot tarjosivat runsaasti mielenkiintoista kuultavaa. Konferenssin avasi  
Alexandre Quintanilhan (Portugali) erinomainen avajaisluento The evolution of knowledge 
and its impact on bioethics. Samoin António Vaz Carneiron plenary-luento Evidence-Based 
Health. The information as basis for decision making and the role of libraries/information 
centers herätti runsaasti ajatuksia ja tarjosi kliinikon näkemyksen siitä, minkälaisia 
tiedonlähteitä kirjaston tulisi tarjota. Muita konferenssin tieteellisen ohjelman kohokohtia 
olivat mielestäni Karen Busetin (Norja) esitys Use Web 2.0 to learn Web 2.0 - develop 
competences for the next generation library Pirjo Rajakiilin (Suomi) vetämässä plenary 
sessiossa. Myös Blair Anton (USA) esityksellään An Embedded Informationist Service Model: 
expertise follows electronic resources wherever patrons are herätti yleisön mielenkiinnon. 
Konferenssin viimeinen parallel sessio Information Literacy oli kokonaisuudessaan 
erinomainen. Tässä sessiossa Tiina Heino Terkosta piti esityksen otsikolla Continuing 
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Education/Professional Development for Information Literacy Teachers at the Helsinki 
University Library. Helsingin yliopiston kirjaston kouluttajien opintopiiritoiminnasta kertova 
esitys herätti yleisössä runsaasti mielenkiintoa ja kysymyksiä. Tiinan lisäksi suomalaiset 
olivat muutekin jälleen hyvin esillä konferenssissa: Suomesta oli konferenssissa kaksi 
suullista esitystä (Tiina Heino sekä Helena Tähtinen) sekä kaksi posteria (Tuulikki Airaksinen 
& Kirsi Salmi sekä Jaana Isojärvi & Leena Lodenius).  
 
Seuraava EAHIL konferenssi pidetään Turkissa heinäkuussa 2011. 
 
Helsingissä 23.6.2010 
 
 
 
 
Katri Larmo 


